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Physical activity in preschool 

- a qualitative study about preschool teachers experiences 

Abstract 

This study covers physical activity in preschool. In today’s society there is an ongoing 

discussion regarding the importance of physical activity for health and well-being, several 

preschools are specialized in focusing on different physical activities aspects.  At the same 

time, study after study confirms that children move too little both at preschool and in their 

leisure time. 

This study aims to disclose the preschool teacher’s experiences of the role of physical activity 

in preschool. The study is based on qualitative interviews with six preschool teachers with a 

minimum of seven years’ experience within preschool. 

The results shows that the amount of physical activity within preschools varies, the variety 

depends on the individual pedagogue’s views on the importance of physical activity in 

preschool. 

The author’s interpretation of the results is mainly that the individual views have become 

crucial, because the preschool curriculum is not clear on its formulation about the importance 

of physical activity for the children’s health and well-being. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning behandlar ämnet fysisk aktivitet i förskolan. 

I samhället diskuteras det idag mycket om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och 

välmående, många förskolor specialiserar sig för vissa inriktningar som har med fysisk 

aktivitet att göra. Samtidigt bekräftar undersökning efter undersökning om att barn rör sig för 

lite både i förskolan och på fritiden. 

Denna undersökning ämnar skapa förståelse för förskollärarnas upplevelser av den fysiska 

aktivitetens roll i förskolan. Undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer med sex 

förskollärare som alla har minst sju års erfarenhet inom förskolan. 

Resultatet visar att mängden av fysisk aktivitet i förskolan varierar och att variationen beror 

på pedagogernas individuella uppfattningar om den fysiska aktivitetens betydelse i förskolan. 

Författarens huvudsakliga tolkning är att de individuella uppfattningarna har blivit avgörande 

eftersom förskolans läroplan inte är tydlig i formulering av den fysiska aktivitetens betydelse 

för barns hälsa och välmående. 
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Inledning  

Jag är intresserad av att undersöka barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan. 

Mitt intresse för ämnet har väckts av att jag i min egen verksamhet sett hur barn får allt färre 

tillfällen för fysisk aktivitet samt att jag läst artiklar om att barnens möjligheter till rörelse 

minskat i skola och förskola. 

Folkhälsomyndigheten (2013a) definierar på sin webbsida fysisk aktivet på följande sätt: 

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet inbegriper bland annat vardagsaktivitet, 

transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, 

motion och fysisk träning. 

(Folkhälsomyndigheten 2013a) 

Det finns en allmän uppfattning om att fysisk aktivitet är bra för barns allsidiga fysiska och 

psykiska utveckling. Således finns det många olika fritidsaktiviteter för barn som går ut på att 

aktivt använda sin kropp. Vissa förskolor profilerar sig med olika fysiska aktiviteter så som 

dans eller gymnastik. Det verkar som att det har skett en förskjutning från vardagsrörelsen till 

den planerade aktiviteten. Kan det vara så att den fysiska aktiviteten inte minskat utan helt 

enkelt bara ändrat form.  

Jag är intresserad av att se om min uppfattning om den fysiska aktivitetens roll i förskolan 

stämmer eller inte. 

Bakgrund 

Fysisk aktivitet har tidigare varit en naturlig del av människans vardag för både vuxna och 

barn. För hundra år sedan var människor fysiskt aktiva i sina dagliga sysslor. Bekvämligheter 

som bil och hushållsapparater gör att dagens människor inte använder kroppen lika mycket. 

Denna samhällsförändring påverkar också barns möjligheter till fysisk aktivitet. Barn körs till 

och från förskolan och andra aktiviteter. På sin fritid lockas barnen av stillasittande aktiviteter 

som att sitta vid tv, läsplattor och mobiltelefoner. Förändringar har skett successivt och 
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behovet att främja barns fysiska aktiviteter är inget nytt. Redan 2001 startades ett 

utvecklingsarbete som hette Sätt Sverige i rörelse. Syftet med arbetet var ”[…] att inleda ett 

långsiktigt arbete med att förändra inställningen till fysisk aktivitet i samhället och så 

småningom få en beteendeförändring i befolkningen” (Kullberg, Strandell, Tranquist & 

Kallings 2002, s. 4).  

En tidning som skrivit om barns behov av daglig rörelse är Förskolan. Nöjd (2011) hänvisar 

till Ericson i sin artikel som anser att ”Det behövs mer grovmotorisk träning i förskolan. Det 

är viktigt att barnen får mer grovmotorisk träning redan i förskolan, helst en stund varje dag” 

(Ericsson 2011 se Nöjd, 2011). 

Förskolan har en lång tradition i Sverige och redan 1836 startades de så kallade 

småbarnsskolorna (Lärarnas historia, u. å.). Skolverket (2008, s. 8) beskriver i sin rapport om 

förskolans reformer som bland annat innefattade att ansvaret för förskolan 1998 förflyttades 

från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet och fick sin första läroplan samma år. 

Bakgrunden till att förskolan skulle få en läroplan var att förstärka det pedagogiska uppdraget.  

I förskolans uppdrag ingår omsorg, fostran och lärande och förskolan är första etappen i det 

livslånga lärandet. Förskolans- och skolans läroplan har samma kunskapssyn på lärande och 

utveckling. Det är obligatoriskt för pedagoger att följa föreskrifter ur läroplanen. 

Föreskrifterna är krav som, inte bara staten som har utfärdad dem, utan också föräldrar och 

barn kan förvänta sig realiseras i förskolan (Skolverket 2008, s. 8). Den nya skollagen 2010 

(SFS 2010:800) tydliggör att förskolan är en plats för utveckling och lärande och revideringen 

av förskolans läroplan 2010 stärkte denna position. 

Förskolan har fått en framstående roll i många barns liv. Allmän förskola från och med tre års 

ålder och vid behov från ett års ålder gör att många barn i Sverige går i förskolan. 83 procent 

av alla 1–5-åringar är idag inskrivna i förskolan. I åldersgruppen 3–5 år är nästan 95 procent 

inskrivna i förskolan (Skolverket 2013). 

I förskolans läroplan nämns inte fysisk aktivitet. Däremot används benämningen motorik när 

barns rörelse beskrivs. Följande föreskrifter står i Lpfö 98 om motorik: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. 



   

7 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får 

stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.  

(Skolverket 2010, s. 10-11). 

Vidare står det att: 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö.  

(Skolverket 2010, s. 7). 

Eftersom det går att göra en koppling mellan fysisk aktivitet och hälsa samt att det finns 

artiklar (Nöjd 2011, Wikland 2013, Pagels & Raustorp 2013).  och forskningsrapporter 

(Vanderloo & Tucker 2015, Burdette & Whitaker 2005) om att fysisk aktivitet minskat hos 

barn finns det sålunda anledning att se över vilken ställning fysisk aktivitet har i förskolan. 

Hur upplever förskollärare detta, de som har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet? Och 

vilken påverkan har egentligen läroplanen, som är pedagogernas styrdokument, på fysisk 

aktivitet i förskolan? 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken uppfattning förskollärare har om den roll 

fysisk aktivitet har i förskolan.  

De forskningsfrågor som kommer att stå till grund för undersökningen i denna uppsats är: 

 Vilken roll har fysisk aktivitet i förskolan? 

 Hur ser den ut idag i förhållande till tidigare och på vilket sätt har den eventuellt 

förändrats?  
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 Påverkar förskolans läroplan förskollärarnas uppfattningar om den fysiska aktivitetens 

roll i förskolan?  

Definitioner 

Folkhälsomyndigheten (2013b) definierar på sin webbsida begreppet hälsofrämjande fysisk 

aktivitet med att den”[…] förbättrar hälsan utan att åsamka skada. Fysisk inaktivitet är en 

riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i 

rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till 

att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern” (Folkhälsomyndigheten 2013b). 

Folkhälsomyndigheten (u.å. c) berättar på sin webbsida att nordiska rekommendationer för 

fysisk aktivitet för barn och unga är "Minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, både med 

måttlig och med hög intensitet. Aktiviteterna kan sannolikt delas upp i kortare intervaller 

under dagen och bör vara av olika slag” (Folkhälsomyndigheten u.å. c). 

Folkhälsomyndigheten (2013d) definierar begreppet fysisk inaktivitet på sin webbsida med 

”[…] mindre än två timmars fysisk aktivitet per vecka på fritiden” (Folkhälsomyndigheten 

2013d). 

 

Tidigare forskning 

Mycket av forskningen är hämtad från internet. En del av de forskningsraporterna som jag 

hänvisar till har inte sidnummer som innebär att det inte finns sidohänvisningar till alla 

referenser under denna rubrik och inte heller i analysdelen. 

Det finns olika perspektiv på barn och fysisk aktivitet och ett av dem är hälsoperspektivet. 

Barns fysiska aktivitet intresserar många och det finns sålunda en hel del internationell som 

svensk forskning i ämnet. Internationell forskning om barns fysiska aktivitet i förskolan kan 

vara svår att tillämpa i svenska förhållanden eftersom förutsättningarna kan vara olika i de 

olika länderna (Wikland 2013, s. 562). 

Timmons et al. (2012) har studerat yngre barns fysiska aktivitet från en månad till tre år och 

nio månader. De har kommit fram till att barns hälsa är beroende av hur mycket fysisk 

aktivitet de utövar dagligen. Fetma, benstyrka, motoriska färdigheter, psykosocial hälsa, 
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kognitiv utveckling och hjärt-kärlhälsa har ett positivt samband med mängden fysisk aktivitet. 

I deras granskning kom de fram till att mängden fysisk aktivitet i småbarnsålder påverkar 

hälsan även i vuxen ålder. 

Vanderloo och Tucker (2015) undersökte barns fysiska aktivitet i förskolan i Kanada. I sin 

undersökning fann de att barns fysiska aktivitet var ojämnt fördelad över veckan. De anser att 

förskoletiden är en utmärkt tid att främja barns fysiska aktivitet och minska stillasittandet 

eftersom så många barn deltar i förskoleverksamheten.  

Fysisk aktivitet kan också orsaka skador. Longmuir, Colley, Wherley och Tremblay (2014, s. 

1273) påpekar att det finns starka bevis för att barns regelbundna fysiska aktivitet främjar 

deras fysiska, psykiska och sociala hälsa. De har studerat småbarnsskador vid fysisk aktivitet 

och kommit fram till att hälsofördelarna är viktigare än skaderiskerna. De poängterar dock att 

personer som är närvarande vid barns fysiska aktiviteter måste ta hänsyn till de olika 

säkerhetsåtgärder som finns.  

Sääkslahti et al. (2004, s. 143) har undersökt föreställningen om att yngre barn än åtta år i 

regel är tillräckligt fysiskt aktiva. De undersökte barn mellan fyra och sju års ålder i tre års tid. 

Undersökningen kom fram till att det finns ett samband med yngre barns fysiska aktivitet och 

hjärt-och kärlsjukdomar. Barn som rör sig mycket har lägre blodtryck och bättre 

kolesterolvärden än barn som rör sig lite. 

Hinkley, Crawford, Salmon, Okely och Hesketh (2008) undersökte förskolebarns fysiska 

aktivitet och kom bland annat fram till att flickor rör sig mindre än pojkar. Hinkley, Salmon, 

Okely och Trost (2010)  gjorde en vidare undersökning om förskolebarns stillasittande. De 

menar att förskolebarn mellan tre och fem år är stillasittande långa perioder i förskolan och 

ville undersöka vad orsaken till detta är. Hinkley et al. (2010) förklarar att barns stillasittande 

i förskoleåldern är multidimensionell och en komplex fråga men att det i undersökningen 

uppdagades att barns möjligheter till utevistelse har stor betydelse för deras fysiska aktivitet. 

Burdette och Whitaker (2005) har observerat att barns fria lek har förändrats. De anser att 

eftersom barn leker mer stillasittande nu än tidigare måste barns aktiva ostrukturerad lek 

återinföras för deras hälsa. 

Corder, Crespo, van Sluijs, Lopez och Elder (2012, ss. 203-204) har undersökt hur föräldrars 

uppskattning av barns fysiska aktivitet stämmer överens om den faktiska fysiska aktiviteten. 

Resultatet blev att många inaktiva barns föräldrar felaktigt tror att barnen är tillräckligt aktiva. 
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Förskolans personal har stor betydelse för barns möjligheter till fysisk aktivitet. Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby (2012, s. 12) anser att personalen i förskolan behöver ha kunskap om hur 

fysisk aktivitet påverkar barns lärande och utveckling. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000, 

ss. 5, 15) menar också att förståelsen för barnens behov är viktig och att det är förskolans 

skyldighet att barnen får möjligheter till fysisk aktivitet. Brown, Smith Googe, McIver och 

Rathel (2009) påminner oss om hur viktig förskolepersonalens engagemang och uppmuntran 

är för att öka barns fysiska aktivitet.  

Forskning visar att stillasittandet är farligt för hälsan. Längre stunder av stillasittande, 

oberoende av övrig medel- och högintensiv fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet av de 

stora folksjukdomarna. Minskad tid i stillasittande och ökad lågintensiv vardaglig aktivitet är 

faktorer som kan motverka framtida ohälsa (Ekblom-Bak & Ekblom 2012, s. 1469). 

Lindén berättar i sin avhandling (2006, s. 39) att benskörheten har ökat i Sverige de senaste 

40 åren och att den mest förebyggande livsstilsfaktorn för att motverka benskörhet är fysisk 

aktivitet. Han förklarar också att även om 90 procent av befolkningen vet att fysisk aktivitet är 

viktigt är det bara 25 procent som motionerar tillräckligt och att 25 procent av de lågaktiva 

nästan är helt inaktiva. Minst aktiva är flickor. Lindén (2006, s. 40) upptäckte att daglig 

träning i ung ålder ger bättre benmassa både för pojkar och för flickor. Undersökning gällde 

barn mellan 7-9 år gamla. Lindén har gjort andra studier om hur hög fysisk aktivitet under 

unga år positivt påverkat individens benmassa också när de blev äldre (Lindén, 2006, s.41).  

Pagels och Raustorp (2013, s. 516) har också studerat förskolebarns fysiska aktivitet, deras 

projekt heter Kidscape 1. De ville undersöka vilka faktorer på förskolans gård som påverkar 

barns fysiska aktivitet. De kom fram till att en förskola med en gård som är välplanerad för 

fysisk aktivitet lockar barn till grovmotoriska aktiviteter, men inte heller på dessa förskolor 

når barnen sina dagsbehov av fysisk aktivitet. Boldemann et al. (2006) har i deras 

undersökning också kommit fram till att förskolegårdar med stora ytor och kuperade områden 

och växlighet främjar barns fysiska aktivitet.  

Största delen av Sveriges småbarn går i förskolan vilket innebär att förskolan har stor 

betydelse för barns allsidiga utveckling. Wikland (2013, s. 562) påpekar att förskolan har en 

möjlighet att stödja barn i sina fysiska aktiviteter. Hon använder begrepp stödjande miljö. 

Ute- och innemiljön med leksaker som cyklar, bollar, förskolans placering nära naturmark, 

pedagogerna och organisering av dagen är områden som påverkar barns möjligheter för fysisk 
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aktivitet. Hon tar också upp frågan om hur viktigt det skulle vara för flickors hälsa om 

förskolepersonalen uppmuntrade dem extra mycket till fysisk aktivitet. Wikland (2013, s. 

568) menar att det är avgörande för barns hälsa att man använder den kunskapen som redan 

finns om hur man kan stimulera barns fysiska aktivitet.  

Informationssökandet har givit information om barns fysiska aktivitet inom flera olika 

delområden. Denna undersökning kommer dock att avgränsa sig kring fysisk aktivitet och 

dess hälsoeffekter.  

Mitt syfte är inte att knyta an all denna forskning i analysfasen utan jag vill också lyfta fram 

att det finns mycket forskning om barns fysiska aktivitet. Kunskap finns att hämta i 

avhandlingar, litteratur men också i olika dokument, informationsblad och i tidningsartiklar. 

Kunskapen är lättillgänglig vilket gynnar pedagoger i förskolan när de bygger förskolans 

verksamhet där ”[…] förståelse för vikten av att värna om sin hälsa […]”(Skolverket 2010, s. 10) är 

ett av strävans mål. Det står i skollagen 2010 (SFS 2010:800) att skolväsendets arbete skall 

bygga på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet i alla ämnen.  

 

Metod- och tolkningsbakgrund  

Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares uppfattningar om den roll fysisk aktivitet 

har i förskolan och om den förändrats över tid. Därmed kunde uppsatsen antagit en kvantitativ 

undersökningsmetod. Kvantitativt inriktad forskning innebär att forskaren metodiskt samlar in 

data och bearbetar informationen med statistiska analysmetoder. Metoden svarar på frågan 

var, hur och vilka skillnader som finns (Patel & Davidson 2011, s. 13-14). 

Men eftersom jag inte bara ville veta om barnens möjligheter till fysisk aktivitet förändrats i 

verksamheten utan också om de bakomliggande upplevelserna som pedagogerna beskriver om 

den eventuella förändringen valde jag att använda en kvalitativ metod. Det innebär att 

informationen i undersökningen samlas, bearbetas och analyseras med kvalitativa metoder.  

Denna undersökning grundar sig på intervjuer med öppna frågor och tolkande analyser som 

Patel och Davidson (2011, s. 14) anser vara representativt för kvalitativ forskning. De menar 

att öppna frågor möjliggör fritt berättande vilket är en tillgång när man vill få djupare kunskap 

om ämnet som undersöks. ”Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ 
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för respondenten eller avgöra vad som är det sanna svaret på en fråga” (Patel & Davidson 

2011, s. 82). 

En av de kvalitativa metodernas forskningsansatser är hermeneutiken (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 31) som kort kan sägas går ut på att tolka och förstå det som undersöks (Patel & 

Davidson 2011, ss. 28-29). Denna uppsats utgår ifrån den hermeneutiska inriktningen 

eftersom de kvalitativa intervjuernas öppna frågor och fria svar gynnas av tolkningar för en 

djupare förståelse. 

Hermeneutiken har olika inriktningar men uppsatsen utgår ifrån grundantaganden som 

Barbosa da Silva och Wahlberg (1994 se Widerberg 2002, s. 26) beskriver:  

Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext. I all 

tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. All förståelse 

förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de ”glasögon” – den 

referensram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett fenomen. Varje tolkning 

föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. 

Patel och Davidson (2011, s. 29) anser också att eftersom det hermeneutiska förhållningssättet 

är subjektivt innebär det att den som gör undersökningen har en förutfattad mening om det 

som studeras och inom hermeneutiken ses detta som en fördel. Denna förutfattade mening 

skall stödja i tolkningen av informationen men får inte hindra en att vara öppen för det nya 

som kan komma fram i undersökningen. Patel och Davidson (2011, s. 29) påpekar också att 

för att få en komplett uppfattning om undersökningsområdet måste forskaren pendla mellan 

del och helhet. 

Inför intervjuerna för denna uppsats fanns färdigformulerade frågor till intervjupersonerna, 

men alla frågor behövde inte alla gånger ställas då ”svaren” naturligt kom i 

intervjupersonernas berättelser. I en hermeneutisk kvalitativ intervju skall intervjuaren hjälpa 

till att skapa en sammanhängande berättelse. För ett bra resultat bör den som intervjuar föra 

ett samtal om ämnet som undersöks med den som intervjuas och skapa en god samtalston 

(Patel & Davidson 2011, ss. 81-84). Intervjuerna utfördes så avslappnat som möjligt, bland 

annat genom att småprata om annat innan intervjun samt visa engagemang och intresse för det 

som berättades. Förhoppningen var att få berättelser och inte direkta svar på frågor eftersom 

det är i de utvidgade berättelserna som intervjuaren kan komma närmare förskollärarnas 

upplevelser.  
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Att använda intervju som metod för att få veta vad andra tänker är inte enkelt. Intervjuaren 

kan påverka den som intervjuas genom sitt beteende. Intervjuaren behöver visa förståelse för 

den som blir intervjuad samt behärska sitt kroppsspråk och minspel (Patel & Davidson 2011, 

s. 75). För att intervjutillfället skulle bli ett avspänt tillfälle till samtal behövde jag minimera 

risken att påverka den intervjuade med mina åsikter eller att personen skulle känna sig 

ifrågasatt. Jag ville inte att intervjupersoner skulle uppfatta mig som någon som bedömer 

deras verksamhet utan snarare någon som vill få kunskap om hur det kan vara.  

Jag själv har mångårig erfarenhet inom förskolan och anser mig ha goda förkunskaper om 

vilka möjligheter barn kan ha till fysiska aktiviteter i förskolan och faktorer som kan påverka 

barns möjlighet till fysisk aktivitet som gjorde att jag kunde förstå och känna igen mig i 

förskollärarnas berättelser. Patel och Davidson (2011, s. 30) menar att intervjuarens goda 

förkunskaper om ämnet är till fördel för förståelse av de berättelser som de intervjuade 

berättar.  

Kvaliten i kvalitativa undersökningar såsom i den hermeneutiska, omfattar hela 

forskningsprocessen (Pavel & Davidson 2011, s. 105). Processen börjar vid valet av ämne för 

undersökningen och avslutas med analys och slutsats. Widerberg (2002, s. 26) menar att man 

kan redovisa forskningsprocessen genom att klargöra de hermeneutiska grundantagandena i 

redogörelsen vilket ökar tillförlitligheten för undersökningen enligt henne. Det bästa sättet att 

visa undersökningens kvalité är att transparant beskriva metodiken så att läsaren kan följa hela 

undersökningsprocessen från valet av undersökningstemat till analys. Det skall vara tydligt att 

undersökningen grundar sig på tolkningar av materialet som skapats i intervjutillfället. Det är 

också viktigt att synliggöra att tolkning utvecklas i samverkan mellan helhet och del.  

Widerberg (2002, s. 30) tillägger också att i en kvalitativ analys är etiska frågor viktiga. 

Kvalitativa metoder kritiseras för att man inte kan dra allmängiltiga slutsatser ur 

undersökningarna. Man kan dock göra antaganden och jämföra resultaten med andra 

kvalitativa undersökningar med samma ämne (Patel & Davidson 2011, s. 109). Uppsatsen har 

inte till avsikt att ge några generella förklaringar men att den kan ge en tolkning om vad den 

fysiska aktiviteten har för roll i förskolan utifrån de intervjuades berättelser. Andersson (2014, 

s. 92) poängterar att det inom hermeneutik inte bara finns en sann tolkning. 

Det kan vara en nackdel att jag gör undersökningen ensam eftersom det enligt Widerberg 

(2002, s. 31) kan vara en fördel att den görs tillsammans med andra då flera tolkningar kan 
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komma till tals. Det finns flera undersökningssätt inom den kvalitativa metoden. Jag kunde ha 

valt någon av dem som komplement till intervjuerna för att höja kvalitén i undersökningen 

men valde att inte göra det på grund av tidsbegränsningen. 

I referenslistan utgår jag ifrån Borås guide till Harvardsystem i samråd med den 

kursansvarige. Detta innebär att referenserna kan skilja sig från Södertörns Högskolans 

Harvard guide, exempelvis finns inga förnamn utskrivna i referenslistan. 

Urval 

Undersökningen är avgränsad till intervjuer av förskollärare i sex olika förskolor. Att valet 

hamnade på att intervjua förskollärare och inte andra deltagare som till exempel politiker eller 

föräldrar beror på de forskningsfrågor som uppsatsen undersöker. Frågorna kräver insyn i 

barnens dagliga fysiska aktivitet och detta dessutom under en längre tid tillbaka. 

Förskolorna hittades genom sökningar på internet. Jag valde dels att ha med förskolor som 

uttryckligen på sin hemsida lyfte upp att de arbetar med rörelse, vilket var tre av förskolorna 

och dels sådana som inte alls nämnde rörelse på hemsidan. Förskolorna fanns i tre olika 

kommuner i mellan-Sverige. Det var flera förskolechefer som tackade nej till deltagandet i 

undersökningen. Det påverkade urvalet så att två istället för tre förskollärare var med från 

förskolor som nämnde fysisk aktivitet på sin hemsida. Det var viktigt för undersökningen att 

förskollärarna hade lång erfarenhet, minst sju år, av arbete i förskolan eftersom studien 

undersöker förskollärarnas uppfattningar om eventuella förändring i den roll fysisk aktivitet 

har haft i förskolan. Alla förskollärare hade minst 14 års erfarenhet. Förskollärare är inte en 

homogen grupp med likadana utbildningar och erfarenheter men de är huvudansvariga för det 

pedagogiska arbetet på sina avdelningar och är därför en viktig personalkategori i 

undersökningen. Det var förskolechefer som valde intervjupersonerna. Två förskolechefer 

valde själva att vara med i undersökningen. De hade lång erfarenhet inom förskolan som 

förskollärare och arbetade regelbundet aktivt i barngrupper på sina förskolor. Det är möjligt 

att en förskolechef berättar om andra upplevelser om sin verksamhet än vad 

avdelningspersonal gör. 
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Genomförandet 

Jag kontaktade först förskolechefer för att veta om förskolan kunde tänka sig att vara med i 

undersökningen. De som bestämde sig för att medverka fick ett informations- och 

samtyckesbrev (bilaga1) till förskolan. Förskolecheferna valde intervjupersonerna. Frågorna 

till intervjun är formade öppet för att stimulera förskollärarna att svara i berättande form (se 

bilaga 2). Frågorna gicks igenom tillsammans med min arbetsgrupp och min handledare för 

att få hjälp med att se över frågorna och deras relevans. Jag övervägde att i förväg lämna in 

frågorna så att pedagogerna kunde fundera över sina svar men bestämde mig för att inte göra 

det för att undvika att intervjupersonerna skulle träna på sina svar och därmed riskera att 

samtalet skulle utebli. Intervjuerna skulle ske vecka 42 på grund av min arbetssituation men 

förskollärarna valde dag och tid under veckan. Intervjuerna spelades in med mobiltelefonens 

röstinspelning och stödanteckningar fördes över det som var viktigt. På detta sätt var det lätt 

att gå tillbaka till informationen under skrivandet. 

Jag hade högst två intervjuer per dag vilket gjorde att jag hade möjlighet att transkribera 

intervjun samma dag. Fyra av intervjuerna kunde göras utan störande moment. I de två fallen 

där vi blev störda kom personal in i rummet men bara i ett fall fick vi avbryta intervjun och 

fortsätta efter en stund. En timme var reserverad för intervjuerna men dem var klara inom 50 

minuter. Det föll sig naturligt att intervjuerna gjordes på förskolorna där förskollärarna 

arbetade. Det verkade vara enklast både för förskollärare och för mig. Min förförståelse ökade 

i och med att jag fick se förskolornas placering samt deras ute- och innemiljö. Första intervjun 

var en pilotintervju i samråd med förskolläraren som skulle intervjuas för att få en uppfattning 

om hur frågorna fungerade. Frågorna öppnade upp till samtal istället för regelmässiga svar. 

Det var som om intervjuerna drev en del av förskollärarna till att formulera sina tankar om 

fysisk aktivitet och att de under intervjun kom på saker som de inte hade reflekterat över 

innan. Mina förkunskaper hjälpte mig att förstå personernas beskrivningar men upptäckte 

också att förståelsen vissa gånger hindrade mig från att ställa följdfrågor, vilket jag upptäckte 

när jag transkriberade intervjuerna. Eftersom jag transkriberade dagligen fick jag ny kunskap 

till nästa intervju och på det sättet utvecklades min intervjuteknik vartefter intervjuerna 

pågick. Till exempel märkte jag hur jag vissa gånger ville fylla tystnaden med att 

omformulera frågan tills intervjupersonen började prata. Jag försökte ändra mitt beteende 

genom att tänka på att intervjupersoner behöver tid att tänka, de är inte tysta för att min fråga 
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har varit otydlig. Jag transkriberade intervjuerna men skrev inte ner beteenden som jag inte 

tolkade som viktiga. Jag fokuserade på vad personerna sa mera än hur de sa det. Men när jag 

lyssnade på intervjuerna flera gånger märkte jag att vissa beteenden gav betydelse för min 

tolkning och vartefter skrev jag på den transkriberade texten ner mina anteckningar om 

beteenden som pauser och tonlägen.  

Teori 

Undersökningens analys grundar sig på läroplansteoretiskt perspektiv. Läroplansteori svarar 

på frågor om vad det är som är värt att veta i ett specifikt samhälle och hur den kunskapen kan 

organiseras för lärande (Lundgren 1979, s. 16). Lundgren har utvecklat läroplansteorin under 

en period då det inte fanns en läroplan för förskolor men används som relevant teori i 

uppsatsen för förskoleverksamheten. Detta eftersom förskolans läroplan också försöker 

beskriva vad kunskap är och hur den skall läras ut. I teoridelen används begreppet skola i de 

sammanhang begreppet brukas i litteraturen. 

Lundgren (1979, s.17) förklarar att varje samhälle har sina olika behov av kunskap som de vill 

vidareföra till sina medborgare. Samhällets sociala och ekonomiska strukturer samt kulturella 

förhållanden påverkar vilka kunskaper som är viktiga för medborgarna. Dessa kunskaper 

behöver organiseras så att de kan läras ut. Det kan ske genom dokument som läroplan men 

också av det specifika samhällets omgivningsuppfattning om vetande (Lundgren 1979, ss, 15-

18). 

Begreppet läroplan på svenska har en begränsad betydelse och innefattar bara själva 

dokumentet. Lundgren använder en bredare innebörd om begreppet som också omfattar hela 

synsättet bakom läroplan, så som det uppfattas i engelskans ”curriculum” (Lundgren 1979, s. 

21).  Lundgren (1979, ss. 21-22) urskiljer tre nivåer i en läroplan. Den första nivån avser 

frågor om hur läroplanen skall skrivas och etableras. Det vill säga vilka saker påverkar att viss 

kunskap uppfattas mer värdefull än andra och hur historik och arbetsmarknaden påverkar 

läroplanen. Den andra nivån handlar om hur läroplanen utvecklas konkret. Hur pedagogiskt 

forsknings- och utvecklingsarbete influerar konkret utbildningens innehåll och metodik. Den 

tredje nivån avser frågor som hur en läroplan styr undervisningen. 
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Bakom läroplaner finns vissa principer om omvärldens organisering som Lundgren (1979, s. 

17) kallar för koder. Koderna blir synliga i utbildningens mål, innehåll och metodik. De olika 

läroplansteorierna försöker formulera vilken undervisningsmetod som ger bäst resultat i 

undervisningen (Lundgren 1979, s. 231). Linde (2006, s. 36) förklarar att ingen läroplanskod 

styr renodlat en läroplan utan olika riktningar balanserar sin inverkan. En läroplanskod som 

hade stort inflytande efter andra världskriget i svensk undervisning heter rationell 

läroplanskod. Den bygger på den progressivistiska synen på skolan där eleven inte ska matas 

med färdiga svar utan de får aktivt söka kunskap. Elevens kreativitet skall uppmuntras. 

Rationell läroplanskod innebär att individ och samhälle skall ha nytta av kunskaperna som 

står i läroplanen. Eleven skall få praktiska kunskaper i skolan. Den moraliska fostran handlar 

om tolerans och demokratiska värden (Linde 2006, s. 37).  

Det finns ett politiskt perspektiv som påverkar läroplanens formulering. Olika ideologiska 

krafter i samhället skapar olika tolkningar av kunskapen och de olika tolkningarna måste 

kompromissa i texter som i läroplan (Wahlström 2015, s. 27). Dessa kompromisser skapar 

styrdokument som är tolkningsbara. Detta innebär enligt Wahlström som hänvisar till 

Englund (1990 se Wahlström 2015, s. 27) att läraren måste utveckla kompetens för att kunna 

göra medvetna didaktiska val.  

Linde (2006, ss. 48-63, ss.65-74) förklarar innebörden av läroplanteoretiska begrepp som är 

aktuella för uppsatsen, nämligen transformering och realisering. Transformering innebär att 

lärare transformerar, omvandlar, läroplanen med tillägg och reduceringar. Lärarens 

individuella erfarenhet och kunskap påverkar tolkningen av läroplanen. Följden blir att 

läroplanens innehåll inte är samma som verksamhetens. Läroplanen styr ramarna men det är 

möjligt för läraren att utvidga gränserna. Realisering av läroplanen handlar om hur läraren 

konkret verkställer läroplanens mål. Kommunikation och aktivitet är i fokus. Linde (2006, ss. 

48-63, ss.65-74) förklarar begreppen transformering och realisering i skolsammanhang men 

begreppen är även relevanta i förskolan fastän vi inte driver en regelmässig undervisning. 

På institutioner så som förskolor byggs det ofta upp traditioner som grundar sig på rutiner och 

handlingsmönster och detta kan försvåra förändringsarbetet (Lenz Taguchi 2000, s. 13). Haug 

(1992 se Lenz Taguchi 2000, s. 16) anser att olika läroplaner har liten påverkan på 

verksamheten. Det finns ett intresse att i denna uppsats undersöka om och i så fall hur 

läroplanen påverkar den fysiska aktivitetens roll i förskolan. Lenz Taguchi (2000, s. 13) 



   

18 

 

menar att det länge varit en allmän uppfattning att reformer kan göras genom att målen 

formuleras på hierarkins högsta nivå och konkretiseras på lägsta nivå. Hon hänvisar till Haugs 

(1992 se Lenz Taguchi 2000, s. 13) forskning där Haug beskriver att förändringar i 

kommunala och statliga institutioner är svåra att genomföra med denna modell.  

Läroplanen bygger på kunskaper som politiker kommit överens om är viktiga för 

medborgarna (Lundgren 1979, ss, 15-18). I ett demokratiskt samhälle är det enligt Gustavsson 

(2000, s. 17) viktigt att olika kunskapsformer respekterar och för dialog mellan varandra.  

Aristoteles urskiljer tre typer av kunskapsformer: episteme (vetenskaplig kunskap), techne 

(praktisk inriktad handlingskunskap), och fronesis (praktisk omdömeskunskap) (Wahlström 

2015, s. 49). Dessa kunskapsformer finns med i förskolans läroplan där kunskap beskrivs med 

begreppen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 

2010, s. 6). 

Ramfaktorteori lyfter fram de begränsningar som påverkar undervisningen. Lundgren har 

vidareutvecklat Dahllöfs definition med att urskilja tre ram-typer. Konstitutionella ramar som 

bland annat innehåller skollagen; organisatoriska ramar som bland annat innehåller tid samt 

barngruppens storlek; och fysiska ramar som innehåller byggnader, utrustning och så vidare 

(Lundgren 1979, ss. 233-234). Imsen (1999, s. 309) påpekar att de yttre ramarna i sig inte 

påverkar verksamheten utan viktigt för resultatet är hur pedagogerna uppfattar ramarna. 

Ramarna behöver inte vara bara begränsande utan de kan också ge möjlighet till förändring. 

Det viktiga är att kunna se vilka ramar läraren själv kan kontrollera (Imsen 1999, s. 37). 

Etiska värderingar  

När man forskar behöver man ta hänsyn till forskningsetiska aspekter för att inte orsaka skada 

på någon. Speciellt betonas detta inom den kvalitativa forskningen där etiken skall genomsyra 

hela forskningsprocessen från början till slut (Widerberg 2002, s. 30). Detta eftersom 

kvalitativa intervjuer ofta, på grund av dess öppna och intima karaktär, kommer väldigt nära 

individer och därför i högre grad riskerar att avslöja känsligheter som den intervjuade i 

efterhand kan komma ångra att ha hen har berättat (Kvale & Brinkmann, s.110). 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra generella etikregler som skyddar individen inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Uppsatsen utgår ifrån dessa 

etikregler. Informationskravet innebär att de som skall intervjuas måste få veta syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att den som intervjuas får själv bestämma om hen 

vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att den som deltar i 

undersökningen skall ges konfidentialitet och obehöriga skall inte kunna komma åt deras 

personuppgifter. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in får endast användas 

för forskning.  

Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev ut till alla förskolechefer som hade tackat ja 

till intervjuer. I brevet förklarades alla dessa fyra principer på följande sätt. Undersökningens 

syfte och att genomförandet är reglerat av etiska riktlinjer. Förskollärarna fick också 

information om att intervjuerna skulle spelas in och antecknas. Personalens, barns och 

förskolans identiteter får inte avslöjas. Materialet som jag samlar in kommer att avidentifieras 

och materialet kommer bara att användas i analysfasen. På de inspelade eller nedskrivna 

intervjuerna finns inte förskolornas eller förskollärarnas namn eller andra personuppgifter. 

Uppsatsen kommer att finnas i publikationsdatabasen DiVA och tillgänglig för de intervjuade 

att granska.  

I samtyckesbrevet informerades även om möjligheten att avbryta intervjun när som helst. Den 

här informationen förde förskolecheferna vidare till de berörda förskollärarna. Samma 

information återgavs även i början av varje intervju. Trots detta går det inte att veta hur 

frivilliga förskollärarna var före intervjun, det kan hända att de var påverkade av olika 

faktorer där de kände sig mer eller mindre tvingade att delta när de blev tillfrågade av sina 

chefer.  

Jag försökte möta intervjupersonerna så att de inte skulle uppleva mig som bedömande. De 

behöver känna att de ställer upp för en objektiv undersökning där de är med och bidrar med 

kunskap och inte ett förhör där de känner sig granskade. Därför fick de intervjuade bestämma 

takten i intervjun.  

Därmed anser jag att jag försökt tolka och använda de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet 

fordrar. Det kan i intervjuer ibland framkomma angelägenheter utöver dessa etiska principer. 

Till exempel att den intervjuade försäger sig om ett känsligt och privat ämne.  
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Jag anser att det i intervjuerna inte kom fram information som jag ur etiska synpunkter inte 

skulle vilja vidarebefordra. Men jag har valt att utelämna viss information som skulle riskera 

att avslöja för mycket om identiteterna. 

Även om intervjupersonerna inte går att identifiera är det viktigt att personerna i texten inte 

beskrivs på kränkande sätt. Widerberg (2002, s. 40) lyfter fram frågan om att människans rätt 

till integritet är svårare att uppfylla än anonymitetskravet. Eftersom jag gjorde min 

undersökning ensam diskuterade jag med min handledare om mina beskrivningar skulle 

kunna tolkas på ett kränkande sätt, till exempel att formuleringen som använts är klumpig 

eller dömande.  

Resultat  

Jag intervjuade förskollärare som har arbetat minst 14 år inom barnomsorgen. Alla är kvinnor 

mellan 30 och 57 år. Två av förskollärarna blev förskolechefer på sina nuvarande förskolor 

när de startade upp fristående förskolor. Alla intervjupersoner svarade på alla frågor. I 

resultatdelen kommer jag kort att redogöra för varje intervju med innehåll av det som var det 

mest utmärkande för just deras berättelse. Sedan berättar jag om teman som kom upp i 

intervjuerna. Avslutningsvis beskriver jag hur jag tolkar förskollärarnas uppfattningar om hur 

fysisk aktivitet har ändrat form under deras tid inom barnomsorgen. Förskollärarna har fått 

fiktiva namn: Ada, Bea, Cecilia, Doris, Ellen och Fia. 

Ada har arbetat över tjugo år inom förskola. Hon är en av de två förskollärare som arbetar på 

förskola där fysisk aktivitet nämns på hemsidan. Hon har arbetat inom kommunala förskolor 

och gick över till en föräldrarkooperativ förskola när hon tyckte att de kommunala förskolorna 

inte längre tog hänsyn till barnen. För att kunna påverka pedagogiken märkte hon att det var 

bättre att starta en personalkooperativ förskola och där har hon arbetat sedan dess. Ada 

berättade hur hon har ordnat sitt arbete för att kunna vara med i barngruppen fyra dagar i 

veckan. ”Jag vill vara en lekande förskollärare.” Hon var natur- och djurintresserad och tog 

med sig intresset i arbetet med barnen. ”Fysisk aktivitet är när man använder kroppen i olika 

sammanhang till exempel när barn lyfter sina egna madrasser in i skåpet efter vilan.” Ada 

poängterade flera gånger att det är viktigt att barnen får gör det själv. ”Personal gör inte det åt 

barnen utan uppmuntrar dem från att ta på sina kläder till att våga klättra i ett träd.” 

Personalen är överens om att vardagsmotion är viktigt. Flera av dem är också fysisk aktiva 
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utanför arbetet. Ada menade att ”Personalens medvetenhet påverkar barns möjligheter till 

rörelse. Vi pratar mycket om rörelse och använder vardagsrörelsen som bas.” Ada gjorde 

skillnad mellan ute- och inomhusaktiviteter.  

Inomhus är fysisk aktivitet begränsad till vardagsgörandet den fysiska aktiviteten sker ute. Utomhus 

tas barnen till parken, vi går promenader, vi är i skogen, på gården och på vårterminen får förskolan 

låna skolans gymnastiksal.  

Adas arbete styrs av erfarenhet och fantasi. ”Läroplanen sitter i ryggmärgen.” ”Egen fantasi 

hjälper mig att utveckla verksamheten.” Läroplanen och forskning läser hon inte på samma 

sätt som förut. Ada ansåg att föräldrarna var aktivare på 1990-talet och tycker att barnen idag 

har dålig motorik. ”Föräldrar gör andra saker med sina barn än att de är fysisk aktiva.” Ada 

ansåg att förskolan måste ta större ansvar när det gäller barns möjligheter till fysisk aktivitet. 

Ada beskrev också vikten av att grunda verksamheten på barns behov. Utöver behovet till 

fysisk aktivitet förklarade Ada att ”Vi har många barn som behöver stöd med svenska språket 

så då prioriterar vi det.” Ada berättar att barnen är intresserade av Lejon-Kungen och att 

personalen försöker använda berättelsen som ingång till arbetet med språket. 

Bea är grundskolelärare och har arbetat länge som förskollärare inom barnomsorgen och har 

arbetat i många olika verksamheter. Hon är den andra förskolläraren som arbetar på en 

förskola där fysisk aktivitet nämns på hemsidan. Bea tyckte att många barn hade svårigheter i 

skolan redan i första klass. Detta drev henne till att forska kring vad det var för faktorer som 

påverkade barns svårigheter i skolan. Hon upptäckte att förskolorna ofta arbetar med en 

inriktning som natur eller teknik i fokus istället för att arbeta med flera olika inriktningar 

samtidigt. Hon startade en egen förskola där fysisk aktivitet bara är en inriktning av fyra 

andra. ”Fysisk aktivitet är en viktig del men bara en del.” Hon underströk att personens 

intresse påverkar hur det blir i verksamheten. ”Pedagoger som inte visar intresse hjälps inte av 

utbildningar. Jag har valt personer som är intresserade av dans och musik.” Bea tyckte att det 

är energikrävande att alla skall kunna ha samma syn ”Vi jobbar fortfarande på det.” Bea 

begränsade inte fysisk aktivitet till dans utan sade att ”All aktivitet vi gör är fysisk aktivitet, 

också att gå till ateljén för att måla är fysisk aktivitet.” Bea sade att hon läste mycket 

forskning och gick på föreläsningar för att hålla sig uppdaterad för att ”Vi måste utvecklas 

inte ha samma metod år efter år.” Bea ansåg att förskollärarutbildningen måste bli bättre på att 

tänka på olika områden inom bild, dans och naturkunskap. Hon vill helst anställa 
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färdigutbildad ateljéista, sångpedagog och danslärare. ”Det är viktigt att kunna välja personer 

som verkligen brinner och kan sitt område.” 

Cecilia har arbetat två år som förskollärare men har arbetat tolv år inom tre olika förskolor 

innan dess. Hon berättade att hon läste ofta i läroplanen. Hon ansåg att det är viktigt med 

fysisk aktivitet i förskolan. ”Bra för kroppen men också roligt att vara tillsammans.” Cecilia 

menade att vuxnas roll är viktig och det beror på vilken förskola man arbetar på hur mycket 

fysisk aktivitet barnen erbjuds. Hennes erfarenheter var olika från olika förskolor. ”Vi gör 

men pratar inte om fysisk aktivitet. Vi kan bli bättre. Det kanske beror på att det inte står i vår 

arbetsplan att arbeta med rörelse. Din fråga har väckt vårt intresse.” Cecilia berättade att de 

har gjort en förändring i veckoplaneringen som går ut på att barngruppen har en rörelsestund 

varje vecka. ”Förut var rörelse inplanerad i verksamheten, nu finns den bara, osynligt” 

berättade hon och menade också att ”Verksamheten blir vad vi gör den till, det beror på oss” 

och syftar på pedagogerna. 

Doris har arbetat som förskollärare i över tjugo år på en och samma förskola. Hon sade att 

hon uppskattade sin kommun som arbetsgivare och arbetet som är utmanade. ”Det är viktigt 

att verksamheten passar alla barn och verksamheten skall vara rolig.” De arbetade med 

matematik och svenska språket står i fokus. Läroplanen styrde deras arbete. Doris berättade 

att ”Fysisk aktivitet är det mesta när man rör på sig. Organiserad fysisk aktivitet kan också 

vara matte. Hoppa fem gånger som exempel är aktiviteter vi gör ibland ute.” Doris berättade 

att vuxens närvaro styr barnens möjligheter till fysisk aktivitet. ”Vi pratar inte fysisk aktivitet 

på förskolan. Personliga intressen styr vad man erbjuder för barn. Förut var det gemensamma 

beslut men inte nu.” Doris var fundersam om hur möjligheter till fysisk aktivitet har 

förändrats under åren. Hon tänkte på tillgängligheten till lokaler som har blivit sämre och 

menar att då har också fysisk aktivitet minskat i förskolan. Men när hon tänker kring 

möjligheterna till fysisk aktivitet ute i naturen ändrar hon sig och säger ”Rörelsen är inte borta 

den finns bara i en annan form. Utevistelsen är den viktigaste möjligheten för fysisk aktivitet i 

förskolan.” Doris ansåg att barn inte styrs till lärandet på samma sätt som förr utan lärandet 

sker friare med barnens villkor. ”Det är bättre att klättra i skogen än i gymnastiksalen där det 

var väldigt styrt.” 
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Ellen har arbetat två år som förskollärare men över tio år inom barnomsorgen. ”Förr hade vi 

en stor lekhall som vi använde men nu är den ombyggd till personalrum.” Ellen reflekterade 

över skillnaden i hur det talas om fysisk aktivitet i förskolan och i samhället: 

Fysisk aktivitet är ingenting vi pratar om, den bara finns där. Egentligen är det konstigt 

för att i samhället pratar man om att barn rör sig alldeles för lite så då borde vi kanske 

prata mer om det och titta på vad man skulle kunna göra för att barnen kunde röra på 

sig mer. 

 Ellen tog upp frågan om hur läroplanens mål påverkar deras arbete. ”Nya läroplanen, det är 

så mycket lärande som vi måste få in, mer att det blir som skola. Den fria leken har inte lika 

stort utrymme som den hade förut.” Hon fortsatte med att poängtera att ”Vi måste vara 

mycket tydliga gentemot föräldrar att de är viktiga personer för barnens utveckling.” Ellen 

tyckte att Förskolans läroplan 98 reviderad 2010 ger en bild av förskolan som den alltäckande. 

Föräldrar tror enligt Ellen att barn får allt de behöver i förskolan, inklusive fysisk aktivitet. 

Personalen är bra på att upprätthålla denna bild genom att bara berätta positiva saker om 

verksamheten. Ellen berättade att hon brinner för relationsfrågor och påpekade att det är 

viktigt att skapa en god relation med barnen och det gör man bland annat genom att göra 

roliga saker tillsammans. Hon jämförde hur det var förr genom att berätta att: 

[…] när jag var barn, så var jag alltid ute och rörde på mig med kompisar. Man satt inte 

vid ett bord och fick uppdrag av vuxna vid tre års ålder. Det är viktigt att man håller 

balansen, jag vill inte tvinga barn att göra saker de inte vill. 

Ellen fortsatte med att berätta hur de avbryter aktiviteter och att de går ut när barnen börjar 

visa tecken på rörelsebehov. Hon menade att kraven av att projektarbetet skulle utvecklas i en 

viss takt och barnens olust till de stillasittande arbetsstunderna väcker motstridiga känslorna 

hos henne. Hon sade att ”[…] ibland känner man stressen att det borde vara klart redan nu, det 

har gått flera veckor (projektarbetet).” Säkerhetsfrågorna påverkar barns möjligheter till fysisk 

aktivitet enligt Ellen. Föräldrar och personal har blivit mer rädda för att ge utrymme för barns 

allsidiga fysiska aktivitet. 

Fia har arbetat i förskolan i över tjugo år och som förskollärare i åtta år. Hon påpekade att hon 

inte har arbetat inom många olika förskolor men att hennes erfarenhet är att fysisk aktivitet 

har minskat i förskolan. Hon beskrev 1990-talet som en tid då fysisk aktivitet var en naturlig 

del av tillvaron.  
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Visst rör barnen på sig nu också men det går inte att jämföra med det vi gjorde tidigare. Vi 

promenerade med barnen till skridskobanan, åkte skridskor och promenerade sedan tillbaka. Vi gjorde 

många utflykter inom närområdet där rörelse var i fokus utan att vara i fokus. Jag menar det var 

naturligt att barnen ägnade sig åt fysisk aktivitet utan att vi tänkte att det här måste vi göra för att det är 

bra för det ena och det andra. Rörelsen fanns där som en naturlig del av verksamheten i förskolan. Fia 

fortsatte och berättade att ”Förändringen har skett så successivt att det är svårt att säga när det 

hände.” Fia berättade hur hon anser att barnen har sämre kondition nu än förut: 

När vi går längre sträckor beklagar många barn att de är trötta. Man kan så klart göra 

andra saker än gå men jag tänker på att barns kondition inte är så bra som förut men det 

är ju inte så konstigt när de inte få använda sina kroppar tillräckligt. 

 Fia fick en tankeställare när vi samtalade: 

Jag undrar nu när du frågar varför vi som har varit med om andra tider har tillåtit att 

fysisk aktivitet har minskat i förskolan så pass mycket? Jag tror helt enkelt att det har 

skett en attitydförändring. 

Fia fortsatte och berätta att:  

Det är viktigt att man har en varierande verksamhet med möjligheter till undersökande 

men också till rörelse. Tyvärr så tycker jag att vi prioriterar undersökandet, det är bara 

att titta på vår miljö som bara inbjuder till sittande aktiviteter. 

Fia berättade att läroplanen är ett viktigt dokument i hennes arbete. ”Vi tittar ofta i läroplanen 

när vi planerar. Fokus ligger på de lärande strävansmålen.” Fia har arbetat med många olika 

kollegor som har präglat förskolan med sina idéer. Hon berättade att: 

Jag har arbetat många år på samma förskola och jag har sett hur arbetssättet förändrats 

under åren. På 1980- och 1990 talet var fysisk aktivitet inkluderad med allt vi gjorde 

och jag menar att barnen och vi vuxna också rörde oss naturligt i vardagen utan att vi 

tänkte på att det är bra för hälsan. Sedan började vi ha röris, yoga och dans på 

förskolan vi gjorde planerade fysiska aktiviteter för det är bra för barnens hälsa och nu, 

ja nu har vi dans ibland, för barnen tycker det är roligt men vi har ingen gemensam 

tanke om barns behov av fysisk aktivitet. 

Fia berättade vidare att: 
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Vårt fokus ligger på hur vi skall dokumentera och hur dokumentationen kan hjälpa oss 

att planera verksamheten vidare.  Inomhusmiljön är en viktig fråga för oss. Det skall 

finnas ’rum i rum’ som vi säger, alltså i stora rummet skall finnas flera olika små 

stationer där några barn åt gången sysselsätter sig helst med anknytning till vårt 

projekt. När barnen blir rörliga inomhus säger vi ofta ’spring inte’ och ’sätt dig ner’. 

Teman som kom upp 

I resultatdelen har jag lyft upp förskollärarnas beskrivningar som jag tyckte var karaktäristiska 

för att beskriva deras uppfattningar om förskolans verksamhet. I deras berättelser fanns också 

olika återkommande teman som de ansåg påverka fysisk aktivitets roll i förskolan. Eftersom 

jag inte alltid bedömde att de tillhörde till det karaktäristiska i deras berättelser som jag ville 

lyfta upp har jag inte tagit med de i resultatdelen. Istället har jag samlat de återkommande 

teman här och därför kan det bli en del upprepningar eller ny information om förskollärarnas 

uppfattningar.  

Läroplan 

Flera förskollärare nämnde läroplanen som levande dokument i sin verksamhet. Ellen tog upp 

att läroplanen ger en idealbild av verksamheten. När föräldrar läser den får de för sig att allt 

som står i läroplanen är det som barnen får i förskolan. Personalen i förskolan uppehåller 

denna idealbild genom att för föräldrar bara berätta det positiva ifrån förskolans värld. Cecilia 

läste ofta förskolans läroplan men påpekade att eftersom fysik aktivitet inte finns med i 

arbetsplanen är den inte heller i fokus i verksamheten. Ada menade att läroplanen sitter i 

ryggmärgen. 

Föräldrar/personal 

Ada och Ellen lyfte upp föräldrarnas roll. Ada berättade att förskolans personal samtalar med 

föräldrar om vikten att barn får röra på sig. Ellen sade att personalen i förskolan måste vara 

tydliga om att påminna föräldrar att de har den viktigaste rollen i barnens liv. Hon ansåg att 

föräldrar har fått en uppfattning om att förskolan är den bästa platsen för barnen samt att 

förskolegången är obligatorisk eftersom föräldrar frågar lov om barnen får vara lediga. 

Föräldrar arbetar långa dagar och tror att barnen får allt de behöver i förskolan inkluderat 

fysisk aktivitet. Ellen trodde att föräldrar tror det eftersom personalen lyfter upp sin 

verksamhet som heltäckande.  
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Hinder 

Lokaler 

Flera förskollärare menade att förskolans lokaler inte gynnar fysisk aktivitet. Cecilia, Doris, 

Ellen och Fia har på sina förskolor haft en lekhall som är omgjord till andra ändamål på grund 

av att barnantalen har ökat. Doris och Ellen berättade att det har blivit svårare om inte 

omöjligt att boka skolornas gymnastiksal eftersom tiderna som är över är oftast sena 

eftermiddagstider. Flera förskollärare sade indirekt att innemiljön inte är rustad för fysisk 

aktivitet. Fia påpekade att ytorna på hennes förskola är omgjorda till stillasittande aktiviteter. 

Doris och Ellen sade att de har möjlighet att ha rörelselek ”röris” inne på sin avdelning. 

Personliga intressen och utbildning 

Flera förskollärare menade att personligt intresse och förhållningssätt är de viktigaste 

förutsättningarna för barns möjlighet till fysisk aktivitet i förskolan. Bea tyckte att man skall 

göra det man är bra på för det ger det bästa resultatet för barns lärande. 

Förskollärarutbildningen borde vara mer inriktad för olika ämnen som dans, bild och 

naturkunskap. Hon menade också att utbildningar inom förskolan ger resultat bara om de 

personer som är intresserade av ämnet deltar. Cecilia ansåg att förskolornas verksamhet ser 

olika ut för att olika personer med olika intressen arbetar på de olika förskolorna. Bea och 

Cecilia tog upp att det är viktigt att läsa forskning för att kunna utveckla sin verksamhet. 

Cecilia fortsatte med att nämna vuxnas roll som viktig för hur verksamheten ser ut. 

Verksamheten ser olika ut eftersom olika pedagoger lyfter fram olika saker som viktig. Doris 

menade att personligt intresse påverkar valet av innehållet i verksamheten utöver de som står i 

fokus i lokala arbetsplaner. 

Säkerhet 

Ellen har upptäckt att barns säkerhet påverkar deras möjligheter till fysisk aktivitet. Hon 

menade att det är viktigt att titta på verksamheten ur säkerhetssynpunkt men att det vissa 

gånger har gått får långt. Hon gav ett exempel på hur de skulle åka pulka i en liten backe där 

hon anser att barn inte ens skulle behöva ha hjälm på sig. Förskolan har beslutat att barn inte 

får åka pulka utan hjälm och att hjälmarna måste vara av en sort som automatiskt löser upp sig 

vid belastning för att barnen inte skall kunna strypas av hjälmbandet. Det skulle bli dyrt att 

köpa in sådana hjälmar till förskolan och alla föräldrar kunde inte köpa dem heller. Slutsatsen 
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blev att barnen inte skulle åka pulka i förskolan. Cecilia har sett att personalens oro över att 

barnen kan skada sig när de till exempel klättrar gör att de begränsar barns möjligheter till 

allsidig fysisk aktivitet. Ellen ansåg också att föräldrar är oroliga över sina barn. Denna oro 

gör att inte heller de äldre barnen få vistas ute på sina hemgårdar utan vuxna vilket innebär att 

barnen går in till stillasittande aktiviteter när de bli hämtade från förskolan. Fia berättade att 

de inte badar mera med barnen som de gjorde förut men att hon är glad över det för att det så 

lätt händer olyckor i vatten. 

Ekonomi  

Flera av pedagogerna tog upp förskolans dåliga ekonomi som ett hinder. Stora barngrupper 

och inga vikarier vid personalens sjukdom påverkar verksamheten. Det är svårt att gå iväg 

med stora barngrupper och inne blir det för rörigt med hög ljudnivå om man låter barnen vara 

spontant fysiskt aktiva.  

Tiden 

Flera av förskollärarna påpekade tiden som ett hinder. Inte alltid direkt utan också indirekt 

berättade de att det finns mycket som skall göras inom verksamhetens ramar. Frågan om 

prioriteringar kom upp. Språkinlärning var i fokus på förskolorna enligt alla förskollärare. 

Matematik och undersökande stod också i fokus på många förskolor. Doris tog upp ämnet om 

att man kan sammanföra olika grenar av lärandet så som att barn kan lära sig språk och 

matematik genom fysisk aktivitet och därmed hinna få in mer av läroplanens mål under 

dagen. 

Samtalen om fysisk aktivitet på förskolan 

Alla förskollärare var överens om att fysisk aktivitet är viktig för barnen. Ada och Bea sade 

att de samtalar regelbundet om fysisk aktivitet på förskolans olika möten och att fysisk 

aktivitet är självklar, väl förankrad aktivitet på deras förskolor. Ada tyckte att deras förskola 

har ett gemensamt förhållningssätt och att samtalen med föräldrar är viktiga. De fyra 

resterande förskollärarna ansåg att de inte pratar om fysisk aktivitet på sina förskolor utan den 

bara finns där oreflekterad. Det är vanligt i dessa förskolor att personalen har olika 

förhållningssätt till fysisk aktivitet. 
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Vad är fysisk aktivitet 

Förskollärarna var överens om att fysisk aktivitet är allt man gör med grovmotoriska rörelser. 

Det kan handla om att springa och klättra men också äta mat eller måla. Det finns strukturerad 

och ostrukturerad fysisk aktivitet. Doris mindes att det förr fanns mycket strukturerad fysisk 

aktivitet till exempel när barngruppen gick till gymnastiksalen. Enligt henne skall lärandet 

inte vara så styrt nu som då, så andra alternativ såsom skogsvistelse är bättre än aktivitet i 

gymnastiksalen. 

Fysisk aktivitet på hemsidan/inte på hemsidan 

De två förskolor där Ada och Bea arbetar nämns fysisk aktivitet på deras hemsidor. Ada och 

Bea öppnade var sin fristående förskola när de var missnöjda med de kommunala förskolorna 

de arbetade på. De arbetar nu som förskolechefer. Dessa två förskolor liknar varandra på det 

sättet att personalen har problematiserat och diskuterat fysisk aktivitet på förskolan. De har 

hittat arbetssätt där fysisk aktivitet får mycket plats. Skillnaden är hur de gör det. Bea berättar 

att hon läser forskning och litteratur för att kunna utveckla verksamheten. Ada läser däremot 

inte men nämnde att hon har läroplanen i ryggmärgen efter många år i yrket och att egen 

fantasi räcker långt när hon planerar sin verksamhet. De övriga förskolorna hade gemensamt 

att personalen inte reflekterar över fysisk aktivitet på sina förskolor. Man tar för givet att 

barnen är tillräckligt fysiskt aktiva. 

Kortfattad beskrivning om förskollärarnas slutsatser kring mängden fysisk aktivitet i 

förskolan: 

Ada: Fysisk aktivitet har minskat i hemmen därför är det viktigt i förskolan. 

Bea: Fysisk aktivitet har ökat i förskolan för det finns mera kunskap om det nu än förut. 

Cecilia: Mängden fysisk aktivitet beror på vilken förskola man arbetar på. 

Doris: Mängden fysisk aktivitet är detsamma, den har däremot ändrat skepnad 

Ellen: Vi tar för givet att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet. 

Fia: Fysisk aktivitet har minskat i förskolan. 



   

29 

 

Analys 

I analysdelen används begrepp som skola, utbildning och undervisning de gånger litteraturen 

använder dessa begrepp. Min erfarenhet från förskolan är att man inte ser verksamheten som 

en regelmässig undervisning. Analysen grundar sig på läroplansteori och min tolkning av 

intervjuerna  

Förskolans läroplan98, reviderad 2010 är en av förskolans styrdokument. Dokumentet är 

bindande vilket innebär att förskolans personal måste arbeta efter de strävansmål som finns 

där. I min undersökning har jag hört berättelser om hur fysisk aktivitet är en viktig och 

återkommande del av verksamheten men å andra sidan även berättelser om hur fysisk aktivitet 

sporadiskt och oreflekterat figurerar i verksamheten. Hur kommer det sig att den fysiska 

aktivitetens roll kan se så olika ut trots att förskolorna har samma styrdokument att följa? Hur 

läroplanen styr undervisningen är en av de frågor läroplansteorin undersöker (Lundgren 1979, 

s. 22).  

En av orsakerna till olikheterna kan vara att pedagogerna på de olika förskolorna tolkar 

läroplanen utifrån sina egna utgångspunkter. Wahlström berättar att läroplanen är en 

kompromiss av olika ideologiska åsikter som gör att läroplanen blir tolkningsbar (Wahlström 

2015, s. 27). Englund (1990 se Wahlström 2015, s. 27) menar att läroplanens 

tolkningsutrymme har en didaktisk konsekvens som innebär att lärarna behöver ”utveckla en 

didaktisk kompetens” som Wahlström uttrycker det. Denna didaktiska kompetens innefattar 

förmågan att göra medvetna val av innehållet i undervisningens innehåll. Jag tolkar Adas och 

Beas berättelser som att de har gjort sina val så att de kan inkludera fysisk aktivitet i sina 

verksamheter. De skiljer sig från de andra förskollärarna genom hur de pratar om läroplanen. 

Ada beskrev att förskolans läroplan sitter i ryggraden på henne och att hon litar på sin 

erfarenhet. Bea underströk vikten av att läsa forskning men också att hennes erfarenhet har 

hjälpt henne att formulera det pedagogiska arbetssättet som hon arbetar ifrån. Hon nämnde 

läroplanen som hastigast i sin berättelse. 

När man gör tolkningar kan man också göra val av innehållet. Alla förskollärare i intervjuerna 

tyckte att pedagogens egen roll har stor betydelse för hur verksamheten ser ut eftersom de kan 

påverka verksamheten med sina personliga åsikter. Pedagogerna kan göra val kring innehållet 

i sina verksamheter genom att göra tillägg eller reduceringar till läroplanen. Läroplansteori 

förklarar detta med begreppet transformering (Linde 2006, ss. 48-63). Jag tolkar det som att 
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Ada och Bea har transformerat läroplanen med sina erfarenheter och tidigare kunskaper. Det 

står inte i läroplanen att fysisk aktivitet skall vara i fokus i förskolan men Ada och Bea har 

valt att förena det i realisationen av förskoleplanen. Detta genom att dagligen erbjuda fysisk 

aktivitet för barnen men också genom att problematisera begreppet fysisk aktivitet på sina 

förskolor i samtal med barn, personal och föräldrar. Realiseringen av läroplanen handlar om 

hur läraren konkret verkställer läroplanens mål (Linde 2006, ss. 65-74). Både Ada och Bea 

har frigjort sig från de kommunala förskolornas tolkningar av läroplanen som de varit 

missnöjda med när de startade sina fristående förskolor. De har hittat sina egna versioner av 

kunskap på vad ”en god utbildning” är. Den ”goda utbildningen” inkluderar fysisk aktivitet 

för dem. På så sätt skapar de möjligheter till fysisk aktivitet som enligt Wikland (2013) är 

avgörande för barns välmående och hälsa. Skillnaden dem emellan är enlig min tolkning att 

Ada i högre grad litar på den praktiska kunskapen, techne, kunskapen som hon har byggt upp 

under sin tid inom förskolan medan Bea utvecklar sin verksamhet med hjälp av faktakunskap, 

episteme. Gustavsson beskriver (2000, s. 105) att praktisk kunskap innehåller båda kunnandet 

att göra och kunnandet att föra dialog över det man har gjort. Utförandet med rutin eller vana 

räknas inte som kunskap. Både Adas och Beas sätt har resulterat att fysisk aktivitet prioriteras 

i deras verksamheter. 

Den långa yrkeserfarenheten som inkluderar tiden från 1980- och 1990-talet, som Ada, Doris 

och Fia beskriver som en period med mycket fysisk aktivitet, kunde påverka förskollärarnas 

uppfattningar om barns behov av fysisk aktivitet i nutiden. Fia beskrev den tiden som en tid 

där ”[…] fysisk aktivitet inkluderade i allt vi gjorde […]” ”[…] att barnen och vi vuxna också 

rörde oss naturligt i vardagen […]”. Doris berättade om de planerade fysiska aktiviteterna i 

gymnastiksalen och dansen i danssalen. Ada och Ellen ansåg att föräldrar var mer fysiskt 

aktiva med sina barn. Dock framkom det, i takt med djupare analys av intervjuerna, att 

förskollärarna inte hade ett gemensamt sätt de tog vara på tidigare erfarenheter. Fias och Doris 

beskrivningar uppdagade att de egentligen inte fört med sig traditioner och kunskaper om 

fysisk aktivitet till sina senare verksamheter, i motsats till Ada. Bea som också har lång 

erfarenhet inom yrket och prioriterar fysisk aktivitet i sin verksamhet ansåg inte att det var 

mer fysisk aktivitet förr utan tvärtom påpekar hon att kunskapen om den fysiska aktivitetens 

fördelar har ökat i samhället vilket därmed har ökat möjligheten till fysisk aktivitet i 

förskolorna. 
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Doris, Ellen, Cecilia och Fia beskrev läroplanen som ett levande dokument. Fia förklarade att 

hon utgår ifrån läroplanen vid planering men beskriver inte närmare hur. Däremot framhöll 

hon förskolans pedagogiska tankegångar som är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Det 

verkar som att Fias arbete styrs utifrån kunskapen som förskolans kollegiala gemenskap 

värderar som viktig. Jag är inte säker på om Fia ansåg att arbetssättet som de har på hennes 

förskola är ”en god utbildning” sett till den fysiska aktiviteten men hon har anpassat sig till 

den kollegiala traditionen i förskolan. Fysisk aktivitet lyftes inte fram i deras diskussioner. 

Lundgren (1979, s.18) poängterar att utbildning styrs av läroplanen men den påverkas också 

av vad i samhället vi anser som kunskap. I Sverige har Reggio Emilia filosofin fått stor 

betydelse inom förskolan. Fia berättade att ”[…] inte bara miljön utan också andra metoder 

som vi använder så som pedagogisk dokumentation för att kunna ge barnen möjligheter till 

lärande tar tid[…]”. Jag tolkar Fias berättelse som att fokus på hennes förskola ligger på 

metoder på hur man skall göra men inte på vad man skall göra för att nå ”en god utbildning”. 

Fias pedagogiska kunskapssyn styr henne att forma miljön så att barn kan mötas i 

stillasittande aktiviteter. Detta blir ett hinder för barns möjligheter att variera sin aktivitetsnivå 

inomhus. Strotz och Svenning (2004, s. 31) anser att det finns andra sätt att finna kunskaper 

på än att sysselsätta sig inomhus. Doris berättade till exempel hur hon har arbetat med 

matematik utomhus med hjälp av fysisk aktivitet ”[…] matteövningar som att hoppa en gång, 

gå baklänges och balansera.” 

Englund (2005, s. 140) berättar att när man lär sig om ämnet lär man sig också om vilket 

värde ämnet har. När miljön i Fias förskola formas på ett sätt som gynnar sittande 

sysselsättningar och när möjligheten till fysisk aktivitet reduceras och barnen får höra fraser 

som ”spring inte” och ”sätt dig ner” uttrycker förskolan indirekt att fysisk aktivitet inte är 

viktigt eller önskvärt. Det påverkar den fysiska aktivitetens värde negativt. Konsekvensen för 

barnen blir att de långa stunder blir stillasittande. Ekblom-Bak och Ekblom (2012, s. 1467) 

menar att stillasittande är farlig för hälsan. Detta planerade stillasittande avbryts sällan av den 

aktiva fria leken utan barnen fortsätter att sysselsätta sig med sittande aktiviteter när de gör 

fria val. Burdette och Whitaker (2005) menar att barns fria lek har förändrat sig till mer 

stillasittande aktiviteter vilket enligt dem innebär att barns ostrukturerade lek måste få mer 

plats. Osnes et al. (2012, s. 12) poängterar att förskolan har en viktig roll i att stödja barns 

möjligheter till fysisk aktivitet. Enligt dem behöver förskolans personal inhämta mer kunskap 

om den fysiska aktivitetens betydelse för barns lärande och utveckling. 
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Konsekvenserna var detsamma för barn på Doris, Ellens, Cecilias och Fias arbetsplatser. De 

lyfte inte upp rörelse som något viktigt vilket omvandlade den fysiska aktiviteten till en 

osynlig del av verksamheten. Ellen beskrev detta med att säga ”Vi tar för givet att barn får 

tillräckligt med fysisk aktivitet.” Jag anser att hennes uppfattning går i linje med Doris och 

Cecilias uppfattningar om fysisk aktivitet i förskolan. Jag uppfattar att de upplever att barn har 

möjlighet till fysisk aktivitet fast de inte pratar om det. Sääkslahti et al. (2004, s. 143) har 

undersökt uppfattningen om att de yngsta barnen får tillräcklig fysisk aktivitet och kommit 

fram till att det är en felaktig uppfattning. Följden för förskollärarnas uppfattningar är att de 

inte erbjuder tillräckligt mycket möjligheter för fysisk aktivitet för barn på deras förskolor. 

Mitt syfte var inte att analysera resultatet ur ett sociopolitiskt perspektiv med när jag läste 

Ellens berättelse tycker jag att den har en viss anknytning till det sociopolitiska perspektivet 

inom läroplansteorin. I det sociopolitiska perspektivet ställer man ”kritiska frågor om 

läroplanens politiska dimension” samt resonerar om ”skolans roll i ett demokratiskt samhälle” 

(Sundberg 2012 se Wahlström 2015, s. 31). Jag tolkar Ellens berättelse som att hon ställer sig 

kritisk mot utformningen av förskolans läroplan. Hon beskrev enlig min tolkning förskolans 

läroplan som ett utopiskt styrdokument som egentligen är omöjlig att till sin helhet 

implementera. Ett styrdokument som låter föräldrar tro att förskolan är den bästa platsen för 

barnen. Det får konsekvenser enligt Ellen att föräldrar antar att förskolan är heltäckande för 

barns utveckling och att de därmed får den fysiska aktivitet som de behöver. Corder et al. 

(2012, ss. 203-204) har undersökt föräldrars uppskattningar av barns fysiska aktivitet och 

kommit fram till att föräldrarna oftast överskattar hur fysiskt aktiva barnen är. 

Ellen berättade om vikten av att ha bra relationer till barnen, vilket pedagogerna enligt Ellen 

får genom samtal och när de gör något roligt tillsammans. Ellen sade att ”när det kryper i 

barnen” går de ut. Att följa barnens lust till rörelse ger henne ibland ett dåligt samvete 

eftersom projektarbeten blir lidande. Jag tolkar Ellens berättelse som att hon är missnöjd med 

sättet hur förskolans läroplan98, reviderad 2010 vill styra förskolans verksamhet. Hon sade att 

”Det är så mycket lärande som vi måste få in. Förskolan blir mer lik skolan.” Enlig min 

tolkning skiljer sig Ellens syn på ”god utbildning” från den som hon medverkar i. Hon 

verkade pendla mellan två motsatta inre krav, att i roliga sammanhang skapa goda relationer 

till barnen så som hon anser ger goda förutsättningar för lärande och att följa 

verksamhetsplaneringen som grundar sig på de lärande strävansmålen utifrån förskolans 

läroplan där det enligt henne ingår mycket sittande aktiviteter som barnen många gånger inte 
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är intresserade av. Jag tolkar Ellens dilemma som att hon vet på vilket sätt hon vill arbeta efter 

men att hon inte ensam kan göra transformeringen av läroplanen som hon anser ger det bästa 

lärandet. Hon är en nyutbildad förskollärare på en ganska ny arbetsplats. Att förändra 

traditioner kan vara svårt, inte minst som en relativt ny i gruppen. Haug (1992 se Lenz 

Taguchi 2000, s. 13) menar att förändringar i kommunala institutioner är svåra att genomföra 

och att ”Förändringar kräver att de som arbetar inom ramarna för verksamheten har förändrat 

grunden för sin förståelse eller grunden för sina föreställningar om vad arbetet egentligen 

handlar om” (Haug1992 se Lenz Taguchi 2000, ss. 14-15). 

Doris och Cecilia är de två förskollärare som berättade att de aktivt använder läroplanen i sitt 

arbete. De lyfte upp lokala arbetsplaner som viktiga dokument. Deras fokus ligger på utvalda 

strävansmål som deras förskola valt att prioritera. Jag upplever att Doris och Cecilia är nöjda 

med det. Jag tolkar Doris berättelse som att hon är likställd med det att olika tider har olika 

syn på vad som är viktigt och detta påverkar verksamheten. Just nu är det fokus på lärande 

och den fysiska aktiviteten finns mer i bakgrunden i ostrukturerad form. Hon tror att barn rör 

på sig lika mycket som förr men i andra former. Cecilia menade att pedagoger på olika 

förskolor har varierande synsätt på fysisk aktivitet och på hennes förskola har personalen 

inget fokus på det. Hon förklarade vidare att de således kan bli bättre på att tänka på barns 

möjligheter till fysisk aktivitet. Cecilia tror att anledningen till att det inte pratas om fysisk 

aktivitet beror på att den inte ingår i arbetsplanen. Cecilia beskrev att hon ofta läser läroplanen 

och forskningsrapporter och tar också upp den lokala arbetsplanens betydelse för hur arbetet 

organiseras. Cecilia anser att mängden fysisk aktivitet i förskolan beror på förskolan eftersom 

olika pedagoger har olika förhållningssätt i ämnet. När Cecilia och Doris berättade om sina 

lokala arbetsplaner tolkar jag det som att det vid ett för stort fokus på arbetsplanerna finns risk 

för att det inte görs bredare tolkningar av läroplanen. De lokala arbetsplanernas formuleringar 

ger uttryck för pedagogerna på vilket sätt de förväntas förverkliga läroplanen. Vilket gör att 

arbetsplanerna indirekt kan ge en uppfattning om att fysisk aktivitet inte är viktig. 

Det fanns flera hinder som förskollärarna beskrev. Lokaler, barnsäkerhet, ekonomi, tiden, 

stora barngrupper och färre vikarier, är alla begränsningar som kom fram i intervjuerna. Dessa 

är yttre faktorer som påverkar verksamheten. Ramfaktorteorin innebär inte att ramarna alltid 

är ett hinder utan de kan också ge möjlighet till utveckling (Imsen 1999, s. 310). Doris 

beskrev en utveckling av ett hinder som hon såg för fysisk aktivitet i förskolan. Hon ansåg 

först att fysisk aktivitet i förskolan faller med bristen på tillgänglighet till gymnastiklokalen. 
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Men när hon tänkte efter kom hon på att skogen dit de går ibland ger samma träning som 

aktivitet i gymnastiksalen men i friare form som enligt Doris är ännu bättre om man utgår 

ifrån dagens pedagogiska tankegångar. 

Slutsatser 

Jag vill poängtera att mina tolkningar är grundade på intervjuer som jag utfört vid ett enskilt 

tillfälle per förskollärare. Resultatet är inte en sanning om situationen i Sveriges förskolor 

men kan ge en inblick i hur läroplanens formuleringar och tolkningen av dem kan påverka 

förskolans verksamhet inom fysisk aktivitet. 

Alla förskollärare var överens om att fysisk aktivitet är viktigt, att allt man gör med kroppen 

är fysisk aktivitet och att möjligheten till fysisk aktivitet i förskolan hindras av olika yttre 

orsaker. Jag anser att ett av de största hindren för fysisk aktivitet i förskolan, som indirekt 

framkommer i berättelserna, är brist på samtal om ämnet. Det är uppenbart att frågan om 

fysisk aktivitet måste problematiseras i många förskolor. Fysisk aktivitet har en tillbakadragen 

roll i många förskolor. Jag anser att det behövs ett förändringsarbete för att fler barn som går i 

förskolan får flera möjligheter till fysisk aktivitet. Jag tror att läroplanens formuleringar har 

stor betydelse för vilket värde olika ämnesområden får i förskolan. I förskolans läroplan har 

fysisk aktivitet en låg ställning, begreppet fysisk aktivitet nämns inte utan i texten används 

begreppet barns motorik. Enlig mig har fysisk aktivitet inte fått den plats i förskolans 

läroplan98, reviderad 2010, som den skulle behöva för att läroplanen skulle bli ett tydligt 

styrdokument angående barns fysiska aktivitet i förskolan.  Jag anser att den forskning som 

görs om fysisk aktivitet ur barns och förskolans perspektiv inte i tillräcklig utsträckning 

lyckats påverka formandet av förskolans läroplan. 

Skolan har fått en betydligt tydligare beskrivning av den fysiska aktivitetens roll i barnens liv. 

I grundskolans kursplan för idrott och hälsa står följande: ”Fysiska aktiviteter och en 

hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande”( Skolverket 2011). Något 

liknande borde också stå i förskolans läroplan för att tydliggöra vikten av fysisk aktivitet. Jag 

undrar om föreställningen om att yngre barn under åtta år får tillräckligt med fysisk aktivitet, 

som Sääkslahti et al.(2004) undersökte i sin studie, också styr de politiska besluten i 

formulering av läroplanen.  
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Vad har läroplanen då för betydelse för förskollärarnas syn på den fysiska aktivitetens roll i 

förskolan enligt min undersökning? Min tolkning av förskollärarnas berättelser är att alla de 

fyra pedagoger som i högre grad använder läroplanen i sin verksamhet faktiskt har mindre 

fysisk aktivitet i sina förskolor än de två andra som inte nämnde läroplanen lika tydligt. De 

fyra förskollärare fokuserar arbetet på de olika strävansmål som lyfts fram som viktiga i 

förskolans läroplan 98, reviderad 2010, som till exempel språk, matematik och naturkunskap. 

De läser och utvecklar sin verksamhet inom dessa ämnen medan diskussioner om fysisk 

aktivitet blir lidande. Detta alltså trots att förskollärarna tycker att fysisk aktivitet är viktigt. 

Jag tycker dessa förskollärare är tydliga med att verksamheten sällan styrs med målet om att 

aktiviteten ska vara fysisk. Även om aktiviteten för dagen är fysisk har den oftast en annan 

innebörd, som till exempel att stärka barnens matematiska eller språkliga kunnande.  

De två förskollärare, som inte beskriver läroplanen som levande i verksamheten utan mer som 

ett styrdokument i bakgrunden, betonar i högre grad om hur fysisk aktivitet är en regelbunden 

del av den vardagliga verksamheten och något som lyfts fram som viktigt. I deras förskolor 

pågår löpande diskussioner om fysisk aktivitet mellan pedagoger, barn och föräldrar.  

Förskollärarna har väldigt individuella åsikter om förändringen av fysisk aktivitet i förskolan. 

Undersökningen kan inte dra några slutsatser om huruvida fysisk aktivitet har minskat eller 

ökat i förskolan men däremot förefaller den mindre synlig på flera av förskolorna. Min 

tolkning är att detta sker eftersom fysisk aktivitet inte finns med i lokala arbetsplaner, den 

förekommer sporadiskt och sällan i planerade former och för att diskussioner om den fysiska 

aktivitetens betydelse på många förskolor mer eller mindre inte förekommer. Forskning om 

barns fysiska aktivitet är entydigt och visar att barn rör sig för lite. Forskningen lyfter också 

upp förskolans roll som en viktig del för att öka barns aktivitetsnivå. I Förenta nationernas 

(FN) konvention om barns rättigheter står det i artikel fyra att ”Politiker som styr länder ska 

ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. […].” I artikel 24 står det att ”Varje barn 

har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns 

hälsa ska avskaffas.” 

Det står i skollagen 2010 att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 

varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 2010:800). 

Undersökningen visar enligt min tolkning att förskolans läroplan behöver formuleras mer 

tydlig om den fysiska aktivitetens roll för barns hälsa och välmående. Utöver detta behöver 
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pedagoger få mer kunskap och förståelse om fysisk aktivitet och problematisera ämnet i 

förskolan. Då tror jag att det är möjligt att skapa en likvärdig förskola när det gäller fysisk 

aktivitet. 
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Bilaga 1 

 

 

Tumba 1/10 2015 

 

Hej pedagoger på Förskolan!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur revidering av Lpfö 98, reviderad 2010, har 

påverkat barns möjligheter till rörelse i förskolans verksamhet.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet v. 42. Jag 

skulle då vilja intervjua en pedagog. Jag vill helst spela in intervjun och göra anteckningar.  

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Paula Cakici 

 

 

Paula Cakici  

0707990545  

paulacakici@hotmail.com  

 

Monica Vikner Stafberg (handledare) 

Södertörns högskola 

08-6084533 

monica.vikner.stafberg@sh.se 

mailto:monica.vikner.stafberg@sh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till undersökningen  

 

1. Berätta om din bakgrund inom barnomsorg. Utbildningar? Inriktningen på arbetsplatser? 

Skillnader och likheter mellan förskolor?  

2. Varför ville du arbeta på denna förskola? Pedagogisk inriktning? 

3. Finns det något på din fritid som knyter an till ditt arbete i förskolan? 

4. Vilka saker är viktiga att tänka på när du planerar verksamheten? 

5. Vad är fysisk aktivitet på förskolan för dig? 

6. Berätta om tillfällen där barnen använder/har möjlighet att använda sin grovmotorik? 

7. Vilken roll har miljön för rörelse (Inne/ute)? 

8. Hur anpassad är miljön för att gynna självständig/spontan motorisk utveckling? 

9. Vad tror du påverkar möjligheter till fysisk aktivitet? 

10. Hur mycket pratar ni om fysisk aktivitet i förskolan? Hur mycket fysisk aktivitet finns på 

din avdelning?  

11. Tror du att ni har en gemensam inställning på fysisk aktivitet? 

12.  Hur tycker du att barns möjlighet till fysisk aktivitet har förändrats under din tid inom   

barnomsorgen? 
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